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Sistem Tasarýmý Kitabý’nýn
1. Cildi Yayýmlandý
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Tüm dünyada, hava koþullandýrma sektörünün temel
kitabý olarak kabul edilen Carrier System Designe
Manual’in 1. cildi Alarko Carrier tarafýndan yayýmlandý.
Kitap teorik bilgilendirmenin yaný sýra, Carrier’ýn 100 yýllýk
deneyiminden kaynaklanan bilgi ve önerileri de kapsadýðý
için tasarýmdan uygulama ve bakýma kadar geniþ bir alanda
mühendislerin baþ ucu kitabý olmuþtur.

TTMD eski Baþkaný B. Erdinç BOZ, sunuþ yazýsýnda kitabý
þöyle deðerlendiriyor: “Ýlk defa 1968’de sahip olduðum bu
kitabý defalarca okudum ve her seferinde çok þey öðrendim.

Hýrant Kalataþ: “Kitap Tasarýmdan Uygulamaya Her
Aþamada Yol Göstericidir”
Alarko Carrier Pazarlama Þube Müdürü Hýrant Kalataþ’ýn 10 Mart 2005 tarihinde Ýstanbul’da
gerçekleþtirilen Aquasnap Tanýtým Toplantýsý’nda yaptýðý Carrier Hava Koþullandýrma Sistem
Tasarýmý Kitabý’nýn tanýtým konuþmasýný aþaðýda yayýmlýyoruz.

ÇATI TÝPÝ KLÝMALAR
(ROOF TOP)

1. Baský: Nisan 2004

Devamý Sayfa 2’de >>>

Sayýn Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier’la ilgili sektörü-
müzü ve kamuoyunu ilgilendirdiðini dü-
þündüðümüz haberleri sizlerle paylaþ-
mak istiyoruz. Bu nedenle gerek olduðu
zaman yayýnlýyoruz. Bülten konusunda
düþünceleriniz bizler için yön verici olacak-
týr. Yararlý görürseniz bültenimizi çevre-
nize duyurmanýzdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanýz, zamanýnýzý
gereksiz yere almak istemiyoruz, adresi-
nizin silinmesi için bu sütunun altýndaki
e-posta adresimize týklamanýz yeterli
olacaktýr.

Carrier'dan ASHRAE Vakfý'na
Destek

Saygýlarýmýzla.
Sektörümüzde özellikle ýsýtma, soðutma ve klima konusunda çalýþan her mühendisin bu
kitaba sahip olup yeterince kullanmasý gerektiðine inanýyorum. Böyle bir yayýný sektör
çalýþanlarýna sunduðu için Alarko Carrier’e teþekkür ediyorum”.
Devamý Sayfa 2’de >>>

Carrier Hava Koþullandýrma Sistem Tasarým Kitabý’nýn, ACST yayýnlarý abonelerine,
teknik okullara ve kurumlara ücretsiz olarak daðýtýmýna baþlandý. Daha önce ACST
yayýnlarýna abone olanlara bilgilerini güncellemeleri için e-posta gönderildi. Bilgilerini
güncelleyenlere kitap gönderiliyor. Güncelleme e-postasýný almayan abonelerimiz
ebulten@alarko-carrier.com.tr adresine ad-soyad ve e-mail adresi bilgilerini
göndermeleri gerekiyor. Yeni abone olmak isteyenler www.alarko-carrier.com.tr
adresindeki abone formunu doldurabilirler. (Abone olmak için»)

Kitabýn Daðýtýmýna Baþlandý

Bugünkü toplantýmýzýn adýný "Bir Yýldýz Doðdu" diye belirlemiþtik ve bu yýldýz biraz önce
sizlere tanýtýlýdý. Ama bu gecenin bir yýldýzý daha var. Aslýnda yeni bir yýldýz deðil, Çoðumuzun
aþina olduðu eski bir dost, yeni bir yüzle, bizim dilimizde tekrar karþýmýza çýkyor; "Carrier
System Design Handbook", yeni adýyla Carrier Hava Koþullandýrma Sistem Tasarým Kitabý.

Yarým yüzyýlý geride býrakan Alarko, Üzeyir Garih'in açtýðý yolda her zaman bilgi ve birikimini
mühendislik dünyasý ile paylaþtý. Rahmetli Üzeyir Garih'in öncülüðünde Alarko mühendisleri,
ürettikleri ve dýþardan getirdikleri her ürünü dokümante etmeye önem verdiler. Bu anlayýþla
hazýrlanan kataloglar 60'lý yýllarda sektör için çok önemli bilgi kaynaklarý oldu.

KLÝMA SÝSTEMLERÝ
(Tükendi.  Laser Print
baskýsý saðlanabilir)

SU ARITIMI
(Tükendi.  Laser Print
baskýsý saðlanabilir)

ÇATI TÝPÝ KLÝMALAR
(ROOF TOP)

ALARKO CARRIER YAYINLARI
Alarko Carrier yayýnlarý
web sitesinden Ýstek
Formu doldurularak
ücretsiz temin edilebilir.
Talep Formu dolduranlar
ayný zamanda Alarko
Carrier Yayýnlarý’na
abone olarak kaydedilir.
Yeni kitap yayýnlandýðý
zaman kendilerine
e-posta ile haber verilir.

Carrier, ASHRAE Vakfý'na 5 yýl içinde top-
lam 500.000 USD'lýk baðýþ yapacaðýný
açýkladý. Carrier'ýn baðýþý vakfýn gelecek
nesil mühendisler için saðladýðý eðitimsel
sosyal yardým ve burs olanaklarýný artýra-
cak, böylece daha çok mühendis sektöre
kazandýrýlacaktýr.
Carrier'ýn Baþkaný Geraud Darnis açýkla-
masýnda: "Carrier, ASHRAE ve üyeleri ile
ortaklýðýna gönülden baðlýdýr. ASHRAE Öð-
renme Enstitüsü ve daha da önemlisi des-
tek vereceði eðitim, çalýþanlarýmýzý ve bu
endüstrideki herkesi, önlerine çýkan zor-
luklarý yenmek için gerekli, önemli bilgi
ve verilerle donatacaktýr. Vakfý ve bu
önemli kampanyayý alkýþlýyor ve bu dü-
zeyde bir katýlým yaptýðýmýz için de onur
duyuyoruz" dedi.
Carrier bu açýklamasýný, yeni HVAC/R
ekipman, ürün, sistem ve servisler için
en önde gelen kaynak olan 2005 AHR
Fuarý'nda yaptý. (Devamý Sayfa 2’de >>>)

DÝÐER ALARKO CARRIER BÜLTENLERÝ
Yeni Ürün, Gerçek Konfor, Haberler
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilirsiniz.

Bu bülteni almak istemiyorsanýz lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boþ e-posta gönderiniz.

Haberleþme Adresi:
info@alarko-carrier.com.tr



Carrier Hava Koþullandýrma Sistem Tasarýmý Kitabý’nýn 1. Cildi Yayýmlandý
Carrier'dan ASHRAE Vakfý'na
Destek
(>>> Sayfa 1’den)

Carrier Mühendislik Müdür Yardýmcýsý Greg
Powers yaptýðý açýklamada, "Carrier 1994
yýlýnda yaptýðý destekle, ASHRAE'nin
HVAC/R endüstrisini desteklemek için
oluþturduðu ve bu alanda hala tek olan
fonun kurmasýna yardým etmiþti. Bu yeni
katýlýmýzla ve vakfýn yeni kampanyasýyla,
Carrier, ASHRAE ile birlikte endüstrimizi
mükemmelliðin bir sonraki seviyesine
taþýmanýn zevkini paylaþýyor" dedi.

ASHRAE 2004-05 baþkaný Ron Vallort da
açýklamasýnda, "Carrier'ýn bu önemli ba-
ðýþý, eðitime, ASHRAE Öðrenme Ensti-
tüsü'ne ve HVAC/R endüstrinin gelece-
ðine baðlýlýklarýnýn güçlü bir göstergesidir"
dedi.

ASHRAE Öðrenme Enstitüsü (ALI), HVAC/
R endüstrisinde artan eðitim ihtiyaçlarýna
cevap vermeye çalýþmaktadýr ve HVAC/
R endüstrisinin önde gelen eðitimcileri ve
pratisyenlerinin oluþturduðu eðitim ve ye-
tiþtirme vakfýnýn bir kuruluþudur. ALI'nin,
tüm dünyadaki üyeleri ve uygulamacýlarý,
iþyerlerine deðer katmalarýný saðlamak
amacýyla mühendislerin eðitimine destek
olurlar.

Carrier ASHRAE Vakfý'na yaptýðý bu des-
teðe ek olarak Carrier ASHRAE Araþtýrma
Vakfý'na da yýllýk 15.000 USD baðýþ yapý-
yor.

Greg Powers açýklamasýnda, "Modern ik-
limlendirmenin mucidi olarak Carrier, en-
düstrimizde araþtýrmanýn oynadýðý önemli
rolü anlýyor ve üyeliði ile bilime verdiði
deðer için AHSRAE'yi alkýþlýyor. Yaklaþýk
10 yýldýr, olumlu yönde deðiþiklikler getiren
projelere fon saðlayan ASHRAE'yi destek-
liyoruz" dedi.

1894 yýlýnda kurulan ASHRAE, 55.000 kiþi-
lik bir uluslararasý organizasyondur. Tek
amacý araþtýrma yoluyla standartlarý be-
lirlemek, yayýnlamak, eðitimi devam et-
tirmek, ýsýtma, havalandýrma, iklimlen-
dirme ve soðutma bilim dalýný ve uygula-
masýný, halkýn geliþen ihtiyaçlarýný karþýla-
mak için geliþtirmektir.

Merkezi Farmington, Connecticut'ta olan
Carrier Þirketi, 172 ülkede ýsýtma, iklim-
lendirme ve soðutma çözümleri üreten
ve daðýtýmý saðlayan sektöründe lider olan
bir dünya þirketidir.

Hartford, Connecticut merkezli, yüksek
teknolojili geniþ bir ürün yelpazesi olan,
uzay ve bina sistem endüstrilerine servis
ve destek saðlayan United Technologies'in
bir parçasýdýr.

(Nisan 2005)

(>>> Sayfa 1’den) ACST Genel Müdürü Önder Þahin ise kitabý þu sözlerle sunuyor: “Alarko’nun teknik
yayýnlarda yurdumuzda sektörün ilk ýþýðý olduðu hala hatýrlanýyor, Carrier’ýn yayýnlarý da dünyada... Bu
iki kuruluþun yollarý 1998’de kesiþti, bize gurur veren bir ortaklýk doðdu. Gayretli arkadaþlarýmýz sektörde
ayný yolda katký yapma imkanlarýnýn arttýðýný farkettiler, yeteneklerini zorladýlar, geliþimi hýzlandýrdýlar,
bugün bu kitabýn Türkçe baskýsýný, üstelik metrik birimlerle Türk mühendislik camiasýna sundular. Bu
gayretlerin özendiriciliðine, dolayýsýyla yararlý birçok çalýþmaya da örnek olacaðýna eminim”.

Kitap, yük tahmini, hava daðýtýmý, borulama tasarýmý bölümlerinden oluþuyor; 460 sayfa, ofset baskýlý
ve ciltli. Kitapta 67 örnek, 288 þekil, 114 tablo ve 45 diyagram yer alýyor.

Kitabýn tanýtýmý ilk kez 10 Mart 2005 tarihinde Ýstanbul’da gerçekleþtirilen Aquasnap Tanýtým Toplantýsý’nda
Alarko Carrier Pazarlama Þube Müdürü Hýrant Kalataþ tarafýndan yapýldý. Kitap toplantýya katýlanlara
daðýtýldý. Kitabýn 2. cildinin hazýrlýklarý sürüyor ve 2006 yýlý baþýnda yayýnlanmasý planlanýyor.

(>>> Sayfa 1’den) O günlerde Alarko klasörlerine sahip olmanýn bir "imtiyaz" olarak kabul edildiði
söylenir. "Psikrometrik Diyagram ve Kullanýmý" kartý çok uzun yýllar mühendislerin ellerinin altýnda
oldu. Ýlk brülör imalatý çalýþmalarýna paralel olarak bir "Brülör Kitabý" da hazýrlandý ve 1975 yýlýnda
yayýnlandý. Bu kitap ýsýtma alanýnda özel sektör tarafýndan hazýrlanan ilk kitaptý ve yakýn zamanlara
kadar bu alanda yayýmlanmýþ tek kitap olarak kaldý.
Öte yandan Carrier 100 yýlý geride býrakan geçmiþinde, her dönemde, hava koþullandýrma sektöründe
sadece yeni ürünlerin tasarlanmasý ve üretilmesinde deðil, ayný zamanda, teknik bilginin üretilmesi ve
deneyimlerinin paylaþýlmasýnda öncü ve eðitici oldu.
Alarko ve Carrier 1998 yýlýnda bir ortalýk statüsü içinde bir araya gelirken, ayný zamanda bilginin
üretilmesi ve deneyimlerin paylaþýlmasý konusundaki anlayýþ da daha güç kazanýyordu. Ortaklýða paralel
olarak, 1998 yýlýnda, kitap yayýn çalýþmalarýný tekrar canlandýrdýk ve "Alarko Carrier Yayýnlarý"ný planladýk.
Bu kapsamda ilk kitap olarak, hava koþullandýrma ve sistemleri konusunda temel kavram ve tanýmlarý,
sistem seçim bilgilerini kapsýyan "Klima Sistemleri"ni yayýnladýk. Bunu, 2000 yýlýnda "Su Arýtýmý" kitabý
izledi. Bu kitap da bu alanda temel bir kaynak oluþturdu
Alarko Carrier yayýnlarýnýn üçüncü kitabý olan "Çatý Tipi Klimalar", 2004 yýlý içinde, Gebze fabrikamýzda
çatý tipi klimalarýn üretiminin baþlamasý nedeniyle yayýnlandý. Alarko Carrier olarak Carrier'ýn bünyesinde
gerçekleþtirilen çatý tipi klimalarla ilgili yeni ürün geliþtirme ve üretimin Türkiye'ye kaydýrýlmasý programý
sýrasýnda çok önemli bir bilgi, birikim ve deneyim edindik. "Çatý Tipi Klimalar" kitabý bu deneyimin
paylaþýlmasý istek ve çabasýnýn bir sonucu olarak ortaya çýktý. Halen Carrier EMEA bölgesindeki Carrier
satýcý ve servisleri için yaptýðýmýz eðitimlerde bu kitap kaynak olarak kullanýlýyor.
Alarko Carrier yayýnlarýnýn dördüncü kitabý olan "Carrier Sistem Tasarýmý El Kitabý"ný bugün burada tüm
sektöre sunuyoruz. Carrier System Design Manual kitabý, yayýnlandýðý günden bugüne, hava koþullandýrma
sektöründe temel kaynak kitap olarak kabul görür. Bu sadece ABD için deðil, dünyada bir çok ülke için
geçerlidir, ki bunlara, kitabýn Amerikan birimlerine, verilerine ve deðerlerine göre hazýrlanmasýna karþýn
Avrupa ülkeleri ve Türkiye de dahildir. Bu durum, kitabýn kapsamý ve içeriðinin sonucudur.
Öncelikle kitap, Carrier'ýn yüz yýllýk deneyiminin ve birikiminin eseridir. Kitapta bunun hemen bütün
göstergelerini bulmak mümkündür; gerektiði kadar teorik açýklamalara yer verilmiþ, konular aðýrlýklý
olarak kuramsal düzeyde ele alýnmamýþ, kullanýlýr bilgiler halinde sunulmuþ ve her konu örneklerle
desteklenmiþtir. Teoriden pratiðe doðru ilerleyen bu kitap, hava koþullandýrma alanýnda tasarýmdan
uygulamaya kadar çok geniþ bir alanda her aþamada yol gösterici özelliktedir.
Carrier tarafýndan ilk kez 1960 yýlýnda yayýmlanan System Design Manual'in 1972 yýlýna kadar, sürekli
geliþtirmelerle dokuz baskýsý yapýldý. Bundan sonra kitap temel içeriðini korurken, soðutucular konusunda
yaþanan geliþmeler üzerine bu konuda bir ek yayýmlandý. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda dokuzuncu baský
esas alýndý.  Son baskýdan bugüne aradan geçen süre içinde hava koþullandýrma alanýnda çok önemli
geliþmeler kuþkusuz oldu. Ancak bu kitap, içerdiði bilgiler ve uygulama esaslarý nedeniyle temel bir
kitap olmak özelliðini sürdürebildi, içeriðinin incelenmesi bu konuda fikir verecektir.
Kitabýn orijinal baskýsý 12 fasikül halinde yapýlmýþtýr. Türkçesini hazýrlarken kitabý, daðýtým olanaklarýný
dikkate alarak, Alarko Carrier yayýnlarý formatýnda iki cilt halinde yayýmlamayý planladýk.
Bu baskýnýn bir özelliði de kitabýn metrik birimlerde hazýrlanan ilk versiyonu olmasýdýr. Bir bölüm dýþýnda
kitapta yer alan tüm veriler, örnekler, tablolar ve diyagramlar metrik olarak yeniden düzenlendi. Bu
iþlemler sýrasýnda ASHRAE'nin metrik kaynaklarýyla karþýlaþtýrma yapýldý. Sadece "Tasarým Koþullarý"
bölümünde veriler ABD'ye iliþkin olduðu için birim dönüþtürmesi yapýlmadý, bu konuda tam bir bilgilendirme
sunduðu için orijinal haliyle býrakýldý. Kitabýn sonuna, ASHRAE'nin birim dönüþtürme tablosu eklendi.
Daha önceki Alarko Carrier yayýnlarýnda olduðu gibi bu kitapta da dile özen gösterdik.
Ýki seneyi bulan oldukça uzun bir çalýþmanýn eseri olan bu kitabýn hazýrlanmasýna katkýda bulunanlar
arasýnda iki kiþinin özel yeri var. Türkiye'de hava koþullandýrma alanýnýn öncülerinden ve 2002 yýlýnda
kaybettiðimiz  Sayýn Ýhsan ÖNEN hazýrlanacak bu kitaplarýn redaktörlüðünü üstlenmiþti. Alarko Carrier
Mühendislik Geliþtirme Eðitimleri sýrasýnda ilk çalýþmalarýmýza baþlamýþtýk, ancak kýsa bir süre sonra
aramýzdan ayrýldý. Bu kitabý ona adýyoruz. Þevket ARSLAN, Ýzmirli bu meslektaþýmýz, mühendislik
yaþamý boyunca yýllarýný Carrier System Design'ý çevirmeye vermiþti. Bu çabasýndan haberimiz olunca,
emeðini deðerlendirmek istedik. Onun kurþun kalemle, ikinci hamur kaðýda elle yazarak hazýrladýðý
çeviri de kitabýn hazýrlanmasý sýrasýnda bir kaynak oldu.
Son olarak kitabýn basýmý konusunda bizi cesaretlendiren ve kitaba bir sunuþ yazýsý da yazan TTMD VI.
Dönem Baþkaný Sayýn Erdinç Boz'a teþekkür ediyorum. Kitabýn II. Cildini önümüzdeki yýl yayýnlamayý
hedefliyoruz. Bu kitabýn sektörümüze yararlý olmasýný dileriz.

H. Kalataþ: “Kitap Tasarýmdan Uygulamaya Her Aþamada Yol Göstericidir”


